
ÀREA DE COMERÇ I
TURISME
TRANSPARIÈNCIA
-Interior-

Ref.: 2021/2243/430 - Atorgament 2021 CNC18 COMERÇ - COVID

La Junta de Govern Local de data 26/11/2021, va adoptar, entre altres, el següent acord:

« Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2021 pel qual
s’aproven les bases reguladores de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a
l’exercici 2021 destinades als titulars d’activitats de restauració i dels centres d’estètica i
bellesa obligats al tancament en base a les resolucions SLT/2546/2020 i SLT/2700/2020, de 15
d’octubre i 29 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Vist que en el pressupost de l’exercici de 2021 s’ha previst l’atorgament de les
indicades subvencions, amb càrrec a la partida pressupostària 0776 4301A 4800001 amb una
dotació màxima de 344.000 euros.

Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el Reglament de la indicada Llei, en tot
allò que no contradigui l’esmentada Llei, i les Bases d’execució del Pressupost del present
exercici, en relació a l’atorgament de subvencions.

Vist el Pla Estratègic en matèria de subvencions d’aquest Ajuntament, pel període
2020-2023, confeccionat a l’empara del que disposa l’esmentada Llei 38/2003, de 17 de
novembre, i atès que aquesta convocatòria coincideix plenament amb les línies d’actuació de
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Atès que aquest programa de suport al comerç es portarà a terme amb el suport de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc del Pla metropolità de suport a la cohesió social,
l’economia de proximitat i la coproducció de serveis – ApropAMB. 

Vists l’informe emès per la Cap de Procediments i la Cap de l’Àrea de Gestió
Administrativa General, en relació al compliment dels requisits i l’atorgament de les
sol·licituds presentades pels titulars d'activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa
obligats al tancament en base a les resolucions SLT/2546/2020 i SLT/2700/2020 i les seves
pròrrogues, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya.

Atès que les persones indicades al punt primer de la part resolutiva  compleixen
amb la clàusula quarta de les bases reguladores, haver resultat beneficiari/a com a titulars
d'activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa de l’ajut mitjançant Decret



d’Alcaldia núm. 2021/2201 de data 27 de maig o de l’ajut aprovat per les Resolucions del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de data 20 d’octubre o 5 de novembre de
2020,  publicades en el Diari Oficial de la Generalitat amb número 8252 de data 22 d'octubre de
2020 i 8265 de data 6  de novembre de 2020 respectivament o aquelles aprovades amb
posterioritat amb el mateix objecte, únic requisit necessari per a la concessió de la subvenció.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern
Local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant
Decret número 2497 de data 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 2 de juliol de 2019, i modificat pel Decret d’Alcaldia 2414 de
data 10 de juny de 2021, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la província de data 22 de
juny de 2021, el Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració, proposa l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar l’atorgament de subvenció als titulars de les
activitats de restauració i dels centres d'estètica i bellesa obligats al tancament que tot seguit
s’indiquen i pels imports següents:

NÚM.
D'EXPEDIENT BENEFICIARI DNI/NIE/CI

F
IMPORT
ATORGAT

CNC18-001 ELISENDA VERA BON ****5717* 1000
CNC18-003 SANLI ZHOU ****7819* 1000
CNC18-004 LIDIA DAGA VIDE ****7767* 1000
CNC18-005 MARIA GLORIA MOLINER FERRER ****0594* 1000
CNC18-006 FUSIO CORNELLA 2013, S.L. B6695**** 1000
CNC18-007 NURIA MARTINEZ AYLLON ****6408* 1000
CNC18-008 DAVID MARCOS HERMOSILLA ****2451* 1000
CNC18-009 AIMEI HUANG ****7527* 1000
CNC18-010 YATTOU BOUTHAROUIT OUAKASSOU ****8632* 1000
CNC18-012 WEIYONG XU ****5178* 1000
CNC18-013 HONGYU ZHANG ****5028* 1000
CNC18-014 LIANG ZHANG ****8138* 1000
CNC18-015 PING YU ****3752* 1000
CNC18-016 WENZHUO YANG ****4824* 1000
CNC18-017 JUNMEI WU ****1123* 1000
CNC18-018 ALEJANDRO SEBASTIAN DE LA PEÑA GONZALEZ ****3098* 1000
CNC18-022 XIAO WU ****1089* 1000
CNC18-023 HAIZU JIANG ****2941* 1000
CNC18-024 XUEMEI CHEN ****4731* 1000
CNC18-025 HANYING WU ****5538* 1000
CNC18-026 ROSER BRIONES AULEDA ****4803* 1000
CNC18-027 MUHAMMAD NABI KHAN ****8734* 1000



CNC18-028 WENPING XU ****6056* 1000
CNC18-029 VENANCIO MERA BAS ****4348* 1000
CNC18-030 XIULING JI ****7245* 1000
CNC18-031 AIYONG CHEN ****6212* 1000
CNC18-032 HISPANO GHUMAN IMPEX, S.L. B6740**** 1000
CNC18-033 DIEGO RUF NARANJOS ****7976* 1000
CNC18-034 JIE CHEN ****2964* 1000
CNC18-035 GUOZHEN CHEN ****2352* 1000
CNC18-036 YAOLEI DING ****5017* 1000
CNC18-037 HAILI HUANG ****2238* 1000
CNC18-038 DAVID DAVILA MORENO ****7404* 1000
CNC18-039 CHUNYING XU ****8466* 1000
CNC18-040 BING JIANG ****7439* 1000
CNC18-041 ANQING LIN ****6132* 1000
CNC18-042 ZHAOPING LIN ****2894* 1000
CNC18-043 MINYING LIN ****5910* 1000
CNC18-044 FEIFEI QIU ****4518* 1000
CNC18-045 NURIA EZQUERRO GIMENEZ ****3180* 1000
CNC18-047 INVERSIONES PECATA, S.L. B0171**** 1000
CNC18-048 MARIA CARMEN REY RUIZ ****5006* 1000
CNC18-051 GUIFEN HUANG ****1750* 1000
CNC18-053 SUTING JIANG ****9913* 1000
CNC18-055 GUOEN WANG ****6616* 1000
CNC18-056 JIAHUI CHEN ****3941* 1000
CNC18-057 ZHANGFEN RUAN ****7937* 1000
CNC18-058 VICTOR ALEX SILVA SILVA ****1594* 1000
CNC18-062 GUOJIN SHI ****2353* 1000
CNC18-063 MIGUEL SANCHEZ CARBONELL ****1479* 1000
CNC18-064 BAOXIA LI ****5357* 1000
CNC18-065 SERGIO CALVO GRIMA ****5564* 1000
CNC18-066 JONATHAN PAUL GAMBOA BECERRA ****5057* 1000
CNC18-067 ESTHER ARGELICH SIMON ****6167* 1000
CNC18-068 PANCORNELLA S.L. B6668**** 1000
CNC18-069 HAIJIAO WU ****6389* 1000
CNC18-071 SERGIO RENATO COUTO ****4315* 1000
CNC18-072 MARIA ADORACION GARCIA RODRIGUEZ ****5592* 1000
CNC18-073 FRANCISCO JAVIER LABLANCA RUIZ ****4109* 1000
CNC18-075 JIE WANG ****1157* 1000
CNC18-076 BORUI MA ****1510* 1000
CNC18-077 FRANCISCO JAVIER BLANCO GARCIA ****2517* 1000
CNC18-078 RAYAMAJHI, S.L. B6747**** 1000
CNC18-079 CHONGCHONG WANG ****5128* 1000



CNC18-080 QING XIA ****9812* 1000
CNC18-081 XIAOMEI XIA ****7659* 1000
CNC18-082 XUEJUN XU ****8355* 1000
CNC18-083 LIAN ZHENG ****8536* 1000



Segon.- Excloure del procediment d’atorgament de subvencions les següents sol·licituds pels motius que tot seguit s’especifiquen:

NÚM.
D'EXPEDIENT BENEFICIARI DNI/NIE/CIF MOTIU

CNC18-049 ESTHER ARGELICH SIMON ****6167*
Per duplicitat de la sol·licitud, clàusula 8 de les bases reguladores: "Es
concedirà un únic import (.../…) per establiment amb independència dels
epígrafs dels quals siguin titulars en el mateix"

CNC18-059 RODRIGUEZ ROS, MARIA TERESA ****5547*
Per duplicitat de la sol·licitud, clàusula 8 de les bases reguladores: "Es
concedirà un únic import (.../…) per establiment amb independència dels
epígrafs dels quals siguin titulars en el mateix"

CNC18-060 RODRIGUEZ ROS, MARIA TERESA ****5547*
Per duplicitat de la sol·licitud, clàusula 8 de les bases reguladores: "Es
concedirà un únic import (.../…) per establiment amb independència dels
epígrafs dels quals siguin titulars en el mateix"

Tercer.- Denegar l’atorgament de subvenció a les següents sol·licituds pels motius que tot seguit es detallen:

NÚM.
D'EXPEDIENT BENEFICIARI DNI/NIE/CIF MOTIU

CNC18-002 YOLANDA CORREA SAEZ ****0509* No haver resultat beneficiari/a com a titulars d'activitats de restauració i dels
centres d'estètica i bellesa, de l’ajut mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
2021/2201 de data 27 de maig o de l’ajut aprovat per les Resolucions del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de data 20 d’octubre o 5
de novembre de 2020,  publicades en el Diari Oficial de la Generalitat amb
número 8252 de data 22 d'octubre de 2020 i 8265 de data 6  de novembre de



2020 respectivament o aquelles aprovades amb posterioritat amb el mateix
objecte, clàusula 4 de les bases reguladores.

CNC18-011 ZHIWEI YIN ****8078*

No haver resultat beneficiari/a com a titulars d'activitats de restauració i dels
centres d'estètica i bellesa, de l’ajut mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
2021/2201 de data 27 de maig o de l’ajut aprovat per les Resolucions del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de data 20 d’octubre o 5
de novembre de 2020,  publicades en el Diari Oficial de la Generalitat amb
número 8252 de data 22 d'octubre de 2020 i 8265 de data 6  de novembre de
2020 respectivament o aquelles aprovades amb posterioritat amb el mateix
objecte, clàusula 4 de les bases reguladores.

CNC18-019 JONATAN MARTINEZ FIJO ****0981*

No haver resultat beneficiari/a com a titulars d'activitats de restauració i dels
centres d'estètica i bellesa, de l’ajut mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
2021/2201 de data 27 de maig o de l’ajut aprovat per les Resolucions del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de data 20 d’octubre o 5
de novembre de 2020,  publicades en el Diari Oficial de la Generalitat amb
número 8252 de data 22 d'octubre de 2020 i 8265 de data 6  de novembre de
2020 respectivament o aquelles aprovades amb posterioritat amb el mateix
objecte, clàusula 4 de les bases reguladores.

CNC18-020 FENFANG WU ****1869*

No haver resultat beneficiari/a com a titulars d'activitats de restauració i dels
centres d'estètica i bellesa, de l’ajut mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
2021/2201 de data 27 de maig o de l’ajut aprovat per les Resolucions del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de data 20 d’octubre o 5
de novembre de 2020,  publicades en el Diari Oficial de la Generalitat amb
número 8252 de data 22 d'octubre de 2020 i 8265 de data 6  de novembre de
2020 respectivament o aquelles aprovades amb posterioritat amb el mateix
objecte, clàusula 4 de les bases reguladores.

CNC18-021 HUANXIONG XU ****8435* Per desistiment, clàusula 10 de les bases reguladores: “(.../...) es requerirà al
sol·licitant per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o
adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així, s’entendrà que desisteix,
d’acord amb l’article 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment



administratiu comú de les administracions públiques (.../...).

CNC18-046 MARIA TERESA RODRIGUEZ ROS ****5547*

Per desistiment, clàusula 10 de les bases reguladores: “(.../...) es requerirà al
sol·licitant per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o
adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així, s’entendrà que desisteix,
d’acord amb l’article 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (.../...).

CNC18-050 YANG LIU ****1401*

No haver resultat beneficiari/a com a titulars d'activitats de restauració i dels
centres d'estètica i bellesa, de l’ajut mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
2021/2201 de data 27 de maig o de l’ajut aprovat per les Resolucions del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de data 20 d’octubre o 5
de novembre de 2020,  publicades en el Diari Oficial de la Generalitat amb
número 8252 de data 22 d'octubre de 2020 i 8265 de data 6  de novembre de
2020 respectivament o aquelles aprovades amb posterioritat amb el mateix
objecte, clàusula 4 de les bases reguladores.

CNC18-052 PEICHUN LIN ****2020*

No haver resultat beneficiari/a com a titulars d'activitats de restauració i dels
centres d'estètica i bellesa, de l’ajut mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
2021/2201 de data 27 de maig o de l’ajut aprovat per les Resolucions del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de data 20 d’octubre o 5
de novembre de 2020,  publicades en el Diari Oficial de la Generalitat amb
número 8252 de data 22 d'octubre de 2020 i 8265 de data 6  de novembre de
2020 respectivament o aquelles aprovades amb posterioritat amb el mateix
objecte, clàusula 4 de les bases reguladores.

CNC18-054 XUEMEI ZHOU ****3687*

No haver resultat beneficiari/a com a titulars d'activitats de restauració i dels
centres d'estètica i bellesa, de l’ajut mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
2021/2201 de data 27 de maig o de l’ajut aprovat per les Resolucions del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de data 20 d’octubre o 5
de novembre de 2020,  publicades en el Diari Oficial de la Generalitat amb
número 8252 de data 22 d'octubre de 2020 i 8265 de data 6  de novembre de
2020 respectivament o aquelles aprovades amb posterioritat amb el mateix
objecte, clàusula 4 de les bases reguladores.



CNC18-061 AIFENG LIU ****0372*

No haver resultat beneficiari/a com a titulars d'activitats de restauració i dels
centres d'estètica i bellesa, de l’ajut mitjançant Decret d’Alcaldia núm.
2021/2201 de data 27 de maig o de l’ajut aprovat per les Resolucions del
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya de data 20 d’octubre o 5
de novembre de 2020,  publicades en el Diari Oficial de la Generalitat amb
número 8252 de data 22 d'octubre de 2020 i 8265 de data 6  de novembre de
2020 respectivament o aquelles aprovades amb posterioritat amb el mateix
objecte, clàusula 4 de les bases reguladores.

CNC18-070 TXU KU TXU S.C.P. J6539****

Per desistiment, clàusula 10 de les bases reguladores: “(.../...) es requerirà al
sol·licitant per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o
adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així, s’entendrà que desisteix,
d’acord amb l’article 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (.../...).

CNC18-074 MELVIN NUÑEZ Y WILMA
MONTAÑO S.C.P. J6756****

Per desistiment, clàusula 10 de les bases reguladores: “(.../...) es requerirà al
sol·licitant per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o
adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així, s’entendrà que desisteix,
d’acord amb l’article 94.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques (.../...).



Quart.-Disposar la despesa dels imports atorgats amb càrrec a la partida
pressupostària 0776 4301A 4800001 SUBVENCIÓ AL COMERÇ LOCAL COVID 19, de
l’exercici 2021 per import de 68.000 euros.

Cinquè- Aprovar que la forma de pagament a favor dels beneficiaris es realitzarà
mitjançant transferència bancària amb càrrec a la partida assenyalada.

Sisè.- Assabentar a cadascú dels beneficiaris que disposaran de deu dies per acceptar
expressament la subvenció atorgada presentant en el Registre General de l’Ajuntament el
document d’acceptació que li serà enviat conjuntament amb la notificació de l’atorgament.

Setè.- Publicar les subvencions atorgades, amb indicació de la convocatòria, el
programa i el crèdit pressupostari al que s’imputen, així com els beneficiaris, quantitat
concedida i finalitat o finalitats de la subvenció, en la Base Nacional de Subvencions, d’acord
amb allò disposat als articles 17.3.b), 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, al Registre de Subvencions i ajuts de Catalunya en compliment d’allò que disposa
l’article 4 del RAISC, a la Unitat de Transparència de l’Ajuntament de Cornellà als efectes
d’allò disposat a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i
Bon Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i
Bon Govern de Catalunya i al web municipal.

Vuitè.- Notificar el present acord als interessats i a l’Àrea de Comerç i Turisme, pel
seu coneixement i efectes.  »

La qual cosa poso en el vostre coneixement als efectes escaients.

LA SECRETÀRIA GENERAL
p.d.

Sra. Maria Jesús Olmedo Bulnes
CAP DE L’ÀREA DE GESTIÓ
ADMINISTRATIVA GENERAL

En Cornellà de Llobregat, a la data i amb les signatures electròniques que figuren en aquest
document.
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